
 ................................................. ............................, dnia ............................. 
 (Imię i nazwisko) (miejscowość, data) 

 

 ................................................. 

  

 .................................................  

 

 ................................................. 
       (Adres gospodarstwa domowego 

    na rzecz którego dokonywany jest zakup) 
 

 

 

Wniosek  

o preferencyjny zakup węgla 

  

Składam wniosek o zakup węgla w ilości: 

- ....................... ton w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r., 

- ....................... ton w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Rodzaj zamawianego materiału opałowego: kostka / groszek / orzech / miał* 

 

Mój adres poczty elektronicznej: ................................................................. 

 

Mój numer telefonu: ................................................................. 

 

Informuje, że już dokonałam/-em w ilości ................................ t /nie dokonałam/-em* 

zakupu preferencyjnego. 

 

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co 

najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 – w 

przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 

łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. ustawy z dnia 

20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe  

 

 

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 ................................................. 
 (podpis wnioskodawcy) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy, zwanego dalej „RODO”,  

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 48-140 Branice 
 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: 

tel: 77 4868250 w. 10, e-mail: iod@branice.pl 

 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu ustalenia uprawnień do zakupu preferencyjnego paliwa stałego lub wydawania zaświadczeń na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych, 

b) zawierania i wykonywania umów sprzedaży paliwa stałego. 

4. Przetwarzane dane mogą obejmować imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, 

adres poczty elektronicznej. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: 

- żywotne interesy stron w zakresie prawa do zakupu preferencyjnego(art. 6 ust. 1 lit d) RODO), 

- wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). 
 

6. Dane będą pozyskiwane od wnioskodawcy oraz podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na 

żądanie Gminy. 

7. Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a także firmom 

współpracującym – operatorom systemów informatycznych, kancelariom prawnym. Dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną dopóki istnieje 

podstawa prawna przetwarzania danych, a dane z umów cywilnoprawnych do upływu okresu przedawnienia 

oraz przez okres wymagany przepisami ustaw podatkowych, a w zakresie ubezpieczeń społecznych do upływu 

okresu przedawnienia należności składkowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

 

11. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych uniemożliwi preferencyjne 

nabycie paliwa stałego. W zakresie zawieranych umów podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak 

ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy. 

                                                                                         .............................................................. 
 (data, podpis wnioskodawcy) 

 

 


